A matőrtá vcsővek felállítása
Kezdettől fogva két probléma fog
lalkoztatja a csillagászat baráta
it: a megfigyelés helyének és a
megfigyelési eszköz felállításának
problémája. A következőkben az el
terjedt felállítási változatokból
közlünk válogatást — természetesen
minőségi sorrend nélkül.

az amatőrcsillagász munkaterületét.
A lakó- és gyárépületek közvetlen
közelsége a levegő nyugodtságát is
kedvezőtlenül befolyásolja.
Az erős remegések miatt ajánla
tos elkerülni a forgalmas közleke
dési útvonalakat.

A megfigyelés külső feltételei
A mindenkori lakóhelytől, lakásvi
szonyoktól és közlekedési eszköztől
való függőség határolja be az ama
tőrök számára észleléseik helyszí
nét. A lakás közvetlen közelsége a
kényelem és időnyereség szempontjá
ból rendkívül előnyös, és kevésbé
teszi próbára a megfigyelő kitartá
sát. így nyilvánvalóan célszerűbb
gyorsan összeszerelhető műszert a
lakóhely közelében jól megszokott
helyen rövid idő alatt "bevetésre
kész állapotba hozni", mint a táv
cső fölé épített, jobban berende
zett épületet nagyobb távolságban
magára hagyni.
Nem elhanyagolható a hely kivá
lasztásakor az alkalmazkodóképesség
és az állóképesség, valamint a min
denkori telek tulajdonviszonyai is
szerepet játszanak.
A légköri feltételeket utoljára
kell figyelembe venni, ezek többékevésbé a szerencsétől függnek. Az
ideális riBgasság a talajmenti leve
gőréteg és talajmentí ködök feletti
néhány méter — így előnyösen ki
használhatjuk a levegő átlátszósá
gát és nyugodtságát.
Minden irányban fontos a hori
zontra való 3zabad
rálátás, de
legalábbis dél felé, mivel a Nap, a
Hold és a bolygók, ebben az irány
ban haladnak át.
A közelben lévő lámpák, lakások
ból és udvarokból jövő fények na
gyon hátrányosak
és zavaróbbak,
mint a nagyobb települések fölött
lebegő szórt fény. Ezek a fényvi
szonyok sokszorosan meghatározzák
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szabadban felállítva
Az erős
légáramlatok
okozta
problémáktól eltekintve a kiterjedt
kertészetek és erdős területek ked
vező megfigyelőhelyek. Aki nem vi
déken, vagy déli városperemen la
kik, néhány hátrányt
számításba
kell vennie; ezek az alábbiakban
leírt felállítási módok valarrelyikével esetleg csökkenthetők.

Hordozható műszer a szabadban
Ez a legegyszerűbben és legáltalá
nosabban alkalmazható mód,
mely
voltaképpen végigkíséri az észlelő
amatőr pályafutását.
Hordozhatónak számítanak általá
ban a hosszú fókuszé refraktorok
100-, valamint a Newton-teleszkópok
150 mm-es átmérőig. Az újabb, rövi-

debb cubusú optikai rendszerek ezt
a felső határt kitolták, így ez ma
a Schmidt— Cassegrain-ootika esetén
300 rrm-es ármérc köriül van.
Az észlelés szempontjából kedve
zőek azok az erkélyek, tetőtera
szok, melyekről dél felé szabad ki
látás nyílik, valamint mindazok a
csábító észlelési
körülményekkel
rendelkező helyek, ahová egy ilyen
műszert autóval el lehet szállítani.
A műszer háromlábú
állványra
vagy erős oszlopra való biztos és
rezgésmentes szerelése nélkülözhe
tetlen. Könnyebb távcsövek esetén
nem szabad megfeledkezni az állvány
lábainak biztosításáról.
Nem könnyű feladat az óratengely
pólusra állítása. A célnak azonban
megfelelnek általában az ismert kö
zeli Lesi eljárások. A tengelyrend
szer pontos beállítását segítő spe
ciális keresők, melyek a fotózást
is lehetővé teszik, ennek az felál
lítási
módnak
továbbfejlesztett
változatait jelentik.

Szállítható műszer a szabadban
A rosszabb észlelési körülmények
azoknak a még szállítható műszerek
elterjedéséhez
vezetett,
melyek
személygépkocsival eljuttathatók a
megfelelő helyre.

Az észlelés helyét tekintve ez
a felállítási mód lényegesen nem
tér el az előzőekben leírtaktól,
csupán abban különbözik, hogy az
áramot akkumulátor szolgáltatja.

Alkalmasak azok a szilárd építé
sű nagyobb műszerek is, melyek biz
tonsági tartóval rögzíthetők az au
tóban, mégis — a nagyon rövid út
miatt — valamivel könnyebben felszerelhetők. A nagyobb és fényerősebb műszereket azonban, tekintve a
kedvező észlelési
körülményeket,
általában csak folyamatosan érdemes
használni. Megoldható egy szilárd
oszlop alkalmas helyen való felál
lítása is.
Ennek előnye csak a tengelyrend
szer pontos beállítása esetén, il
letve csak akkor lesz nyilvánvaló,
ha ezt minden újabb felszerelés so
rán k ö m y e n megismételhetjük. Az
ellenőrzés egy távoli földi cél
pont, valamint karcolt fokbeosztás
segítségével könnyen elvégezhető.

Az eltolható védőkunyhó
E legegyszerűbb
védőrendszer na
gyobb teljesítményű amatőrtávcsőnek
is védelmet nyújt, ha lemondunk a
zárt belső térről. Ezzel egy hát
rányt már meg is neveztünk, egy m á 
sikat a fényámyékoló oldalfalak
hiánya okoz, melyek a légáramlatok
elleni csekély védelmet nyújtanak.

Az ábrán bemutatott, Hold- és
bolygóészleléseknél
használt te
leszkóp esetén a tetőt legalább fé
lig az ülő megfigyelő fölé lehet
húzni. Ebben a helyzetben a hátsó
falnál lévő polcon található eszkö
zök könnyen elérhetők. A házikót
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rasszív talapzatra helyezik, melyen
az oldalsó sínpár rögzíthető. A
fülke alsó élére felszerelt vágat
ban mozgó görgők biztosítják az el
mozdíthat óságot . A vázat célszerű
idomacélból összehegeszteni, és bá
dog- vagi'- műanyaglapokkal befedni.
Az, oromzat egyik ledönthető része
lehetővé teszi déli irányban a sza
bad kilátást.
A vihar okozta károk elkerülése
érdekében ügyelni kell a szélnek
ellenálló elrendezésre és a hó be
hatolását megakadályozandó az egyes
alkatrészek jó illeszkedésére. Elő
nyös a zárt tetőoromzat.
A bemutatott
megoldás esetén
hátrányos a sínek peremének göröngyössége. Ha a görgők süllyesztett
vájatban futnak, problémák adódhat
nak a hóolvadást követő fagyok ide
jén, mivel a vájatok befagyhatnak.
A csekély építési és anyagig rá
fordítás, valamint a könnyen elér
hető stabilitás miatt a védőkunyhó
nagyon általánosan alkalmazható. A
nagyobb villás- vagy a^gol szerelé
st: tükrös teleszkópok is rregíelelő2.. elhelyezhetők benne.

Á csapótetős megoldás
A tolótetős megoldással ellentét
ben, melyet lehetőleg észak-^déli
irányban állítanák fel, a csapóte
tős védőházat ehhez képest átlósan
kell elhelyezni. Előnye abban rej
lik, hogy lehetővé teszi csak az
egyik szárny kinyitását a tolóte
tőn, így a másik alatt védelmet ta
lálunk.
Az oromzat magasságát ne
méretezzük tűi alacsonyra,
hogy
felállított távcső esetén is ki le
hessen használni ezt a lehetőséget.
Az oldalfalak magasságát a megfi
gyelőhely
oldalsó
fényviszonyai
együttesen határozzák meg.
A beállításhoz szükséges bizo
nyos földi célpontok miatt az ajtó
és az ablak elhelyezésekor számí
tásba kell venni a környezetre nyí
ló szabad kilátást. A tető teljes
síkban történő nyithatósága kedvező
tájékozódási és kitekintési lehető
séget biztosít az égboltra, és min
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den iránytan lehetővé teszi a meg
figyelést. A hőrnérsékletkiegyerux
tődés gyorsan végbemegy.
rontos,
hogy lehajthatók legyenek az oromzati részek az oldalfalak alacsony
magassága, tehát csúcsos tető esetpn .

A csapótetős házikót a rregsülylyedés ragakadályozására
masszív
talapzatra kell helyezrd. A csapó
tető
szárnyainak
mozgathatósága
csak az építmény megfelelő merevsé
ge esetén garantálható tartósan, ez
vonatkozik a lehajtható tetőoromzat
megfelelő szilárdságára is.
A szárnyaknak a vízszintes hely
zetig való kinyithatósága érdekében
a csuklókat az ereszcsatorna kiszögelléseire kell felszerelni, ez a
konstrukciót szilárddá teszí.
A
csapótetős védőépület nagyságát be
határoló egyik tényező a tető szár
nyainak rögzíthetetlenségé.

A tolótetős megoldás
Az épület tájolási iránya nem tűi
döntő,
és a telek, illetve a már
esetleg meglévő építmény adta kor
látozások határozhatják meg. Elő
nyös, ha a lecsapható oromzat! rész
dél felé mutat, akkor a részben
zárt tető még valamiféle védelmet
is tud nyújtani.
A tetőszerkezetnek rögzíthetőnek
és a hó adta terheléssel szemben
kellőképpen ellenállónak kell len-

nis. Előnyös a zárt tetőoromzat.
Csakúgy, mint a csapótető és a for
gó tetőkűp
esetében, szükséges,
hogy az építmény biztos talapzaton
álljon, beleértve a műszert tartó
oszlopot is. A talapzatot egészen a
fagymentes talajrétegig le kell ve
zetni, amely a mi szélességünkön
0,8 méter mélyen van.

Az oromzat északi része a kilá
tást könnyen akadályozhatja. Ezt
leszámítva teljes a kilátás. 3irkholzban (a szerző megfigyelőhelye)
a
tolótető előnyei különösen a
nagylátószögű fotózás során mutat
koznak meg.
A főműszer
mellett
(elegendő
hely esetén) egy második, vagy har
madik műszer is felállítható. Érde
mes a déli orcmzatra megfelelő kon
zolokat szerelni. A
megnevezett
előnyök miatt a tolótetős megoldás
különösen alkalmas egy észlelócsoport, illetve több amatőr egyidejű
tevékenységére.

A forgó tetőkúp

Célszerű az építést a műszerhez
méretezett oszloppal kezdeni. Egy
1x1-es, vagy négyszögkeresztmetsze
tű, kaviccsal vagy sóderrel megerő
sített, felül betonból készült fe
dőlappal lezárt betonoszlop minden
használatban lévő amatőrtávcső ese
tén megfelelő. A talapzatra a ke
letkező nedvesség ellen szigetelő
védőréteget kell tenni. A műszert
tartó oszlop nem érintkezhet a pad
lóval, hogy a remegések közvetlenül
ne adódhassanak át. A síneket pár
huzamosan egy 3íkban kell beállíta
ni, csak így lesz a tető könnyen
mozgatható! Az oldalsó görgősíneket
több irányból védi a tető.

Felfoghatjuk úgy is, mint a kupola
építéshez vezető első lépcsőt. Al
só része teljesen megegyezik a ku
poláéval. A bonyolultabb kupola és
kupolarés építését egyszerű sík la
pok alkalmazásával kerülhetjük el.
A rést egy vagy két, védőbádoggal
burkolt zsalu zárja. Mivel a rés
ből egészen a zenitig fel kell lát
ni, a nagyobb tetőkúpok esetén a
zsaluk túlságosan nagyok lesznek,
így nehezen lesznek elérhetők. Az
építmény korlátozott méretének z
az oka.

A talapzatot, az oldalmagasságot
és a szigetelést tekintve a már el
mondottak itt is érvényesek. A nyí-
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lás szélességét a lehető legna
gyobbra vegyük (legalább 1 m-esre),
hogy elkerüljük a tetőkúp túl gya
kori forgatását.
A kilátás csakúgy, mint a kupola
esetén, korlátozott, hiszen az ég
ből csak egy szeletet látunk; ez —
legalább is gyakorlatlan megfigyelő
esetén — a tájékozódás hátrányára
válik. Mivel további műszerek fel
állítása az épületben, illetve más
eszközök egyidejű használata az el
lensúly oldalán gyakorlatilag lehe
tetlen, ez a regoldás nem alkalmas
több amatőr, illetve egy észlelő
csoport munkájára. Előnyös az épü
letre kicsiny táraaziöomokat sze
relni és a műszert az észlelés be
fejezését követően tetszés szerint
biztonságba helyezni.
A forgó tetőkúp, akárcsak a ku
pola, biztos védelmet nyújt a szél
lel és a harmattal szemben. A belső
tér sötétsége rendkívül
kedvező
fényérzékeny
anyagok
használata
esetén, és elősegíti szemünk alkal
mazkodását .
WOLFGANG ROLOFF
(Astronomie und Raumfahrt 1988/6
fordította Fiiiöp Botond)

Megalakul a Planetary Society
Magyar Barátainak’ Klubja
A Planetary Society 1930-ban Kali
forniában alakult. A szervezet azo
kat az érdeklődőket tömöríti, akik
figyelemmel szeretnék
kísérni a
bolygókutatás és a Földön kívüli
élet kutatásának (SETI) fejleménye
it. Jelenleg a nemzetközi szerve
zetnek mintegy 125 ezer tagja van.
Vezetősége világhírű szakemberekből
áll (elnöke a hazánkban is jól is
mert Carl Sagan).
A társaság Planetary Report című
kéthavonta jelentkező kiadványában
közérthető formában
tájékoztatja
tagjait a téma legújabb eredményei
ről és terveiről. Emellett rendsze
resen előadásokat, továbbképzéseket
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szervez, valamint segédanyagokkal
látja el helyi csoportjait(augusz
tusban például nagyszabású rendez
vénysorozat keretében ismertettek a
Voyager-2 Neptunusz megközelít-se
nek eredményeit).
A földön kívüli élet kutatása
folyamatoséin az érdeklődés közép
pontjában áll. A társaság munkája
iránti érdeklődés a
kilencvenes
években várhatóén fokozódik, hiszen
az ismert tervek szerint az Egye
sült Államok még ebben az évszázad
ban állandó holdbázist
szeretne
létrehozni. Erről kiindulva esetleg
a belátható jövőben sor kerülhet
egy nemzetközi marsrepülésre is.
A Magyar Asztronautikai Társaság
(Mant) és az Uránia Csillagvizsgáló
a közelmúltban felvette a kapcsolartot a Planetary Societyvel. Az ame
rikai szervezet képviselői kinyil
vánították, hogy örömmel vennék, ha
a társaság munkája iránt érdeklődők
— a világ számos országához hason
lóan —
hazánkban
is szervezett
formában, közvetlenül, hiteles tol
mácsolásban ismerhetik meg a Nap
rendszer kutatásának eredményeit és
terveit.
Ennek érdekében a Mant és az
Uránia Csillagvizsgáló megállapo
dott, hogy létrehozzák a Planetary
Society Magyar Barátainak Klubját.
A klub tagjai évi 250 Ft tagsági díj
fejében havonta egy alkalommal az
Uránia Csillagvizsgálóban összejö
vetelen vehetnek részt, ahol bemu
tatjuk a Planetary Societyiői ka
pott szemléltető anyagokat (első
alkalommal
a
Voyager-programról
szóló egy órás videofilmét), vala
mint szakemberek ismertetik a Pla
netary Report és a társaság által
küldött anyagok alapján a legújabb
csillagászati érdekességeket.
Jelentkezni az 1989. szeptember
20-án 16 órakor tartandó időpont
egyeztető megbeszélésen illetve ezt
követően folyamatosan lehet az Urá
nia Csillagvizsgálóban (1016 Bp.
I., Sánc u. 3/b., tel.: 869-233).

